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ડાે.�વરાજ મહેતા ઇ���ૂટ અાેફ ટેકનાેલાે� માેગરમાં અાઈસેક તેમજ ઇ�રનેટ અાૅફ �થ��સ સે�ર અાેફ
અે�લે� નું ઈ – લાે�ચ�ગ

ગુજરાતમાં સે� ફાઇના� અેિ�જ�નર�ગ કાૅલેજ �ારા કરવામાં અાવેલી અ�ભનવ પહેલ
ઊ�� સંર�ણ અને પયા�વરણમાં બદલાવ તથા ઇ�રનેટ અાેફ �થ��સ અંતગ�ત અાટ�ફી�યલ ઇ�ે�લજ� , રાેબાે�ટ� , મશીન લન�ગ , અ�તન સાે�વૅર ડેવલપમે�
ટેકનાેલાે� �વકસાવવાનાે મુ� ઉદેશ
બીઝનેસ ઇ�ુબેશન જવેા ઉભરતા નવીન �ે�ાે �વશે �વશેષ �ાન, �ે�ન�ગ તથા બે�ાે �ારા �ાેજ�ે અે�ેઝલ અને નાણાકીય સહાયનું માગ�દશ�ન અાપવાનું અાયાેજન
અા પહેલ હેઠળ અા��નભ�ર ભારતની �ેય �સ�� સહીત �વ�ાથ�અાેને ઉ�મ અને ઉ�વળ રાેજગારી અને ઉદયાેજકતા પુરી પાડવાનાે તથા કાર�કદ�ની ઝળહળતી તકાે �દાન
કરવાનાે છે.

અાણંદ,૨૮ અાેગ�

રા�ની ખબર

August 28, 2020

DJMIT કાૅલેજ , માેગર ખાતે અાઈસેક ( અાણંદ ઇ���ૂટ અાેફ �ડીઝ ઈન અેનજ� અે�ફ�શય�ી અે� કલાઇમેટ ચે�જ ( AISEcc ) નું ઈ – લાે�ચ�ગ રાજય સરકારના કલાયમેટ
ચેઇ�જ �ડપાટ�મે�ના અ� સ�ચવ �ી અેસ. જ.ેહૈદર �ારા કરવામાં અા�ંુ છે. �ારે IOT Centre of Excellence ( ICEM ) નું ઈ – લાે�ચ�ગ સાય� & ટે�ાેલાે� �ડપાટ�મે� ના
સ�ચવ �ી હા�રત શુકલાઅે કયુ� હતું.
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અાઈસેક,પયા�વરણ�વદ ડાૅ. અજય દેશપાંડેના માગ�દશ�ન માં �ારે અાઈસેમ �ણીતા ઉ�ાેજક બરાેડા અૅનજ� મીટર , �વ�લ ઉ�ાેગ નગર અાણંદના મૅને�જ�ગ �ડરે�ર ડાૅ . �વ�લ
કામતના માગ�દશ�નમાં કામ કરશે . ગુજરાતમાં સે� ફાઇના� અેિ�જ�નર�ગ કાૅલેજ �ારા કરવામાં અાવેલી અા અાગવી અને મહ�ની પહેલ છે . અા પહેલનાે મુ� ઉ�ેશ કાેલેજમાં
�શ�ણ સમયગાળામાં ઊ�� સંર�ણ અને પયા�વરણમાં બદલાવ તથા ઇ�રનેટ અાેફ �થ��સ અંતગ�ત અાટ�ફી�યલ ઇ�ે�લજ� , રાેબાે�ટ� , મશીન લન�ગ , અ�તન સાે�વૅર
ડેવલપમે� ટેકનાેલાે� , બીઝનેસ ઇ�ુબેશન જવેા ઉભરતા નવીન �ે�ાે �વષે �વશેષ �ાન , �ે�ન�ગ તથા બે�ાે �ારા �ાેજ�ે અે�ેઝલ અને નાણાકીય સહાયનું માગ�દશ�ન અાપવા
સાથે અા��નભ�ર ભારતની �ેય �સ�� સહીત �વ�ાથ�અાેન ેઉ�મ અને ઉ�વળ રાેજગારી અને ઉદયાેજકતા ( Entrepreneurship ) પુરી પાડવાનાે તથા કાર�કદ�ની ઝળહળતી
તકાે �દાન કરવાનાે છે .

અા કાય��મમાં રા�ીય તેમજ અાંતરરા�ીય ટેક�નકલ અે�પટ�સ તથા તમામ �ાફ �ડ�જટલ �ેટફાેમ�ના મા�મથી �ેડાયા હતા . સં�ાના સંચાલક કે. અેમ. સાેલંકી ,
અેકૅડે�મક �ડરે�ર ડાે .અેફ .અેસ.ઉમરીગર તથા કાૅલેજના ����પાલ ડાે .બી .અાર.પારેખ �ારા AISECC તથા ICEM ના સફળ ઈ – લાેિ�ચંગ �ન�મ�ે શુભે�ા પાઠવવામાં
અાવી છે .
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